Polityka prywatności
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO). Nowe przepisy, a w szczególności art. 13
i 14 ust. 1 oraz ust. 2 RODO nakładają na nas obowiązek zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz przekazania Państwu informacji odnośnie przetwarzania i zabezpieczania danych w naszym stowarzyszeniu.
W związku z tym, informujemy, iż:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Miłośników Strzelectwa, z siedzibą w Gogolinie, ul. Młyńska 4,
47-320 Gogolin, NIP 199-01-13-174, Regon 363199500 zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000591210.
2.
Mają Państwo prawo do:
•
dostępu do treści swoich danych;
•
sprostowania swoich danych osobowych;
•
usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
•
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•
przenoszenia swoich danych osobowych;
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
•
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO.
3.
Powierzone przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji celów Towarzystwa Miłośników Strzelectwa „Sagittarius”, z siedzibą w Gogolinie.
4.
Dane mogą być ujawnione organom władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
5.
Państwa dane nie są przekazane do państw trzecich.
6.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.
7.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów stowarzyszenia.
8.
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Młyńska 4, 74-320 Gogolin lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: tms-sagittarius@gmail.com.
9.
W Towarzystwie Miłośników Strzelectwa „Sagittarius” nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.
10. Administrator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, Ustawą
o ochronie danych osobowych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których
dane dotyczą. Oświadczamy, iż stosujemy środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
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W razie pytań, prosimy o kontakt pod wskazanym wyżej adresem e-mailowym lub tradycyjną pocztą.
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Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest
operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W ramach Serwisu stosowane są rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki
cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc”
w menu przeglądarki internetowej.
Powyższa „polityka cookies” chroniona jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
Źródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl
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